BANCO FINANTIA AUMENTA LUCRO PARA €42,3 MILHÕES
CORE TIER 1 CHEGA AOS 23%

Em 2017 o Banco Finantia (www.finantia.com) manteve o crescimento das suas operações
assim como a melhoria dos seus indicadores.
A solidez financeira do Banco Finantia, medida pelo rácio Common Equity Tier I (CETI)
implementação total, atingiu 23%, um dos mais elevados da banca europeia.
O lucro líquido consolidado foi de 42,3 milhões de euros em 2017, um aumento de 38% face
aos €30,7 milhões alcançados no ano anterior. Estes foram os melhores resultados da última
década, alcançados precisamente no ano em que o Banco Finantia comemorou 30 anos de
atividade.
O produto bancário, após imparidades e provisões, atingiu €77,6 milhões, mais 19% face
aos €65,2 milhões apurados em 2016, fundamentalmente devido ao crescimento de 37%
verificado nas comissões líquidas e outros proveitos para €26,6 milhões.
A margem financeira situou-se em € 59,9 milhões, sensivelmente idêntica ao ano anterior,
com os custos operacionais a ficarem em €23,8 milhões, colocando o rácio de eficiência
(cost-to-income) em 27,5%, um dos melhores entre os bancos europeus.
Os depósitos de clientes aumentaram para €803 milhões, um crescimento de 8% em relação
aos €740 milhões registados no ano anterior. Este aumento segue a tendência positiva dos
últimos anos e confirma a confiança dos clientes no Banco Finantia, tanto em Portugal como
em Espanha.
Os ativos totais consolidados registaram em 31 de dezembro de 2017 o valor de €1.989
milhões, um aumento de 10% face à data homóloga do ano anterior, traduzindo o crescimento
das atividades do banco. Os capitais próprios atingiram o valor de €455 milhões de euros, um
aumento de cerca de 12% face a 2016.
Prosseguindo a expansão da sua atividade operacional nas várias áreas em que opera,
Banca Privada, Mercado de Capitais e Banca de Investimento, o Banco Finantia tem filiais
em Espanha (Banco Finantia Sofinloc), no Reino Unido (Finantia UK), em Malta (Finantia
Malta), nos Estados Unidos (Finantia USA) e no Brasil (Finantia Brasil).
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Síntese Financeira
31 de Dezembro de 2017
€ milhões
RESULTADOS CONSOLIDADOS

NICs (IFRS)
31.12.2017

31.12.2016

Margem financeira

59,9

60,5

Comissões líquidas e outros proveitos

26,6

19,4

Imparidade e provisões

(8,9)

(14,7)

Produto bancário após imparidades e provisões

77,6

65,2

(23,8)

(22,6)

Lucro antes de impostos

53,8

42,7

Lucro do exercício

42,3

30,7

31.12.2017

31.12.2016

66,8

100,3

Carteira de títulos e empréstimos

1.815,9

1.631,2

Outros ativos e valores a receber

105,8

75,9

1.988,5

1.807,4

40,4

28,1

Depósitos de clientes

802,5

740,4

Repos

610,5

495,4

80,1

135,4

1.533,5

1.399,4

455,0

408,0

1.988,5

1.807,4

CET1 ratio

23,0%

23,6%

Total Capital ratio

23,0%

23,6%

Custos operacionais

BALANÇO CONSOLIDADO
Ativo
Caixa e bancos

Total do ativo
Passivo
Operações de MM

Outros passivos
Total do passivo
Total do capital próprio
Total do passivo e capital próprio

